UCHWAŁA NR XLVI/299/2021
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz art.
263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r.
poz. 305 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje :
§1
Ustala się wykaz wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty , które w 2021
roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2.089.998,81 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2.
Ustala się ostateczne terminy dokonania wydatków , o których mowa w pkt. 1.
1.

§2
Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach
Nr XLVI/299/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
PRABUTY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO
Klasyfikacja
budżetowa

Wyszczególnienie

010
01042
6050

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki majątkowe
1. „Przebudowa drogi w Sypanicy”- roboty
budowlane
2. „Przebudowa drogi w Sypanicy”- nadzór
inwestorski

600
60016
6050

4300

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe
1. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.
Przemysłowej w Prabutach”
2. „Dokumentacja projektowa chodnika i terenu
przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul.
Legionów”
3. „Dokumentacja projektowa drogi gminnej w
Obrzynowie”
4. „Dokumentacja projektowa ul. Zielna”
5. „Budowa przejścia dla pieszych ul.
Daszyńskiego” – roboty budowlane
6. „Budowa przejścia dla pieszych ul.
Daszyńskiego” – nadzór inwestorski
7. „Budowa przejścia dla pieszych ul.
Daszyńskiego” – tablica informacyjna
8. „Przebudowa drogi w Gdakowie”
9. „Przygotowanie PFU gospodarka wodnościekowa Sanatorium”

- wydatki bieżące
1. „Opracowanie dokumentacji
zagospodarowania terenu przy SP2 w Prabutach
przy ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 325/2) w
zakresie komunikacji dróg wewnętrznych wraz
z oszacowaniem kosztów

Kwota zł

Termin
realizacji

311.837,15 zł
308.981,09 zł

30.06.2022 r.

2.856,06 zł

30.06.2022 r.

173.858,00 zł
8.500,00 zł

30.06.2022 r.

20.000,00 zł

30.06.2022 r.

7.380,00 zł

30.06.2022 r.

15.990,00 zł

30.06.2022 r.

78.000,00 zł

30.06.2022 r.

2.000,00 zł
1.599,00zł

30.06.2022 r.
30.06.2022r.

7.000,00 zł
29.889,00 zł

30.06.2022 r.
30.06.2022 r.

3.500,00 zł

30.06.2022 r.

710
71012
4300

750
75023
6050

6060
801
80101
6050
6060

Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
-wydatki bieżące
1. „Świadczenie usług geodezyjnych
UMiG”-podział działek

3.900,00zł
dla

Administracja publiczna
Urzędy gmin
-wydatki majątkowe
1. „Budowa siedziby UMiG – dokumentacja”
2. „Modernizacja siedziby UMiG” – nadzór
inwestorski
3. „Modernizacja siedziby UMiG” – roboty
budowlane
-wydatki majątkowe
1. „Zakup programu finanse i podatki”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
-wydatki majątkowe
1. „Dokumentacja SP2 Polski Ład”

3.900,00zł

30.06.2022r.

261.782,70 zł
30.000,00 zł
2.300,00 zł

30.06.2022 r.
30.06.2022 r.

147.700,00 zł

30.06.2022 r.

81.782,70 zł

30.06.2022 r.

149.029,75zł
30.000,00zł

30.06.2022r.

11.953,00zł

30.06.2022r.

-wydatki majątkowe
1. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych na
potrzeby realizacji programy ,,Laboratoria
przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w
Obrzynowie
2. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych na

11.636,00zł

30.06.2022r.

potrzeby realizacji programy ,,Laboratoria
przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w
Rodowie
3. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych na

24.000,00zł

30.06.2022r.

potrzeby realizacji programy ,,Laboratoria
przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w
Trumiejkach
4. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych na
potrzeby realizacji programy ,,Laboratoria
przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 2 w
Prabutach

71.440,75zł

30.06.2022r.

853
85395
6050

6057

6059

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostała Działalność
- wydatki majątkowe
1. „Remont budynku po OSP z przeznaczeniem
na placówkę wsparcia dziennego” - roboty
budowlane
2. „Remont budynku po OSP z przeznaczeniem
na placówkę wsparcia dziennego” - nadzór
inwestorski
3. „Remont świetlicy w Trumiejkach” - roboty
budowlane
4. „Remont świetlicy w Trumiejkach” - nadzór
inwestorski
5. „Remont świetlicy w Kleczewie” - roboty
budowlane
6.„Remont świetlicy w Kleczewie” - nadzór
budowlany
-wydatki majatkowe
1. „Remont budynku po OSP z przeznaczeniem
na placówkę wsparcia dziennego” - roboty
budowlane
-wydatki majątkowe
1.”Remont budynku po OSP z przeznaczeniem
na placówkę wsparcia dziennego” - roboty
budowlane

900

Gospodarka
środowiska

90015
4300

Oświetlenie ulic, placów i dróg
-wydatki bieżące
1.”Podniesienie standardu oświetlenia Miasta i
Gminy Prabuty”

90019
4300

90095
6050

komunalna

i

ochrona

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
- wydatki bieżące
1. „ Opracowanie dokumentacji dotyczącej
zamknięcia
składowiska
odpadów
w
miejscowości Gonty”
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
1. „Budowa schodów w budynku przedszkola”nadzór inwestorski
2. „Budowa schodów w budynku przedszkola”roboty budowlane
3.„Koncepcja zagospodarowania parku
miejskiego w Prabutach”

1.104.819,47 zł

31.726,94 zł 30.06.2022 r.
20.800 zł

30.06.2022 r.

408.136,68 zł

30.06.2022 r.

4.800,00 zł

30.06.2022 r.

267.616,80 zł

30.06.2022 r.

8.400,00 zł

30.06.2022 r.

325.092,82 zł

30.06.2022 r.

38.246,23 zł

30.06.2022 r.

63.615,74 zł

10.811,70zł

30.06.2022r.

1.574,40 zł

30.06.2022r.

200,00 zł

30.06.2022r.

9.269,64 zł

30.06.2022r.

20.000,00 zł

30.06.2022r.

6060

4300

921
92120
6580

- wydatki majątkowe
1. „Zakup pieca w budynku ul. Reymonta”
- wydatki bieżące
1.
„Wykonanie
prac
naprawczych
i
konserwacyjnych wiaty w Leśnictwie Gonty”

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami
-wydatki majątkowe
1. „Budowa schodów przy zabytkowych
wodociągach”
2. „ Częściowa odbudowa muru zabytkowego”
3. „Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej”
Razem :

7.000,00 zł

30.06.2022r.

14.760,-zł

30.06.2022r.

21.156,00 zł
9.594,00 zł 30.06.2022r.
4.674,00 zł
6.888,00 zł
2.089.998,81 zł

30.06.2022r.
30.06.2022r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach
Nr XLVI/299/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
PRABUTY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO
Klasyfikacja
budżetowa

Wyszczególnienie

010
01042
6050

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Wydatki majątkowe

311.837,15 zł
311.837,15 zł
311.837,15 zł

600
60016
6050
4300

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Zakup usług pozostałych

173.858,00 zł
173.858,00 zł
170.358,00 zł
3.500,00- zł

710
71012
4300

Działalność usługowa
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zakup usług pozostałych

750
75023
6050
6060

Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe

261.782,70 zł
261.782,70 zł
180.000,00 zł
81.782,70 zł

801
80101
6050
6060

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe

149.029,75zł
149.029,75zł
30.000,00zł
119.029,75zł

853
85395
6050
6057
6059

Pozostała działalność
Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe

900
90015
4300
90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług pozostałych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
Zakup usług pozostałych

63.615,74 zł
10.811,70zł
10.811,70zł
1.574,40 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami
Wydatki majątkowe

21.156,00 zł
21.156,00 zł
21.156,00 zł

4300
90095
6050
6060
4300
921
92120
6580

Plan

3.900,00zl
3.900,00zł
3.900,00zł

1.104.819,47 zł
1.104.819,47zł
741.480,42 zł
325.092,82 zł
38.246,23 zł

1.574,40 zł
51.229,64 zł
29.469,64 zł
7.000,00 zł
14.760,00 zł

Ogółem :
w tym :
- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

2.089.998,81 zł
2.055.452,71 zł
34.546,10 zł

Uzasadnienie
Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczne terminy
dokonania wydatku ujętego w wykazie ( zał. Nr 1).
Wydatki ujęte w wykazie zostały ujęte zgodnie z zawartymi umowami.
Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący
ustala plan finansowy tych wydatków ( zał. Nr 2).

